BUSINESS SMART tuotesarja
UUDENLAISTA YRITYSTULOSTUSTA
TE RVE TU LOA P R I NT 3.0
Print 3.0 on tehokkuutta - Tiimiyhteistyötä, jossa asiakirjat voidaan
jakaa työkavereiden kesken pilveen liitetyillä laitteilla. Suuri
paperikapasiteetti ja supervärikasetit lisäävät häiriötöntä tulostusaikaa
ja alentavat toimistosi tulostuskustannuksiasi ilman kompromisseja.
Toivota uusi tapa tehdä bisnestä tervetulleeksi.

TUOTEVALIKOIMA MONIN LISÄOMINAISUUKSIN, VALITSE OMASI:

MFC-J5320DW
TULOSTAA - SKANNAA KOPIOI - FAKSAA

Ammattikäyttöön suunnatut
toiminnot, kuten erittäin
nopea tulostus, A3tulosteet, suurvärikasetit
ja kestävä muotoilu
tarjoavat yrityksille alhaiset
kokonaiskustannukset.

Lisänä seuraavat
ominaisuudet:
•

•
•
•

Monikäyttöalusta laitteen
takana, 80 A4-arkkia tai 5 A3arkkia
Erittäin nopea faksi
9,3 cm leveä kosketusnäyttö
Muistikorttipaikat

MFC-J5620DW
TULOSTAA - SKANNAA KOPIOI - FAKSAA

Nopea faksi, joustava
paperinkäsittely ja suuri
värillinen LCD-kosketusnäyttö
auttavat tiimiäsi
työskentelemään järkevämmin
sekä toimistossa että sen
ulkopuolella.

Lisänä seuraavat
ominaisuudet:
•
•

•

Lisänä
alapaperikasetti
50 arkin
automaattinen
dokumentinsyöttölaite
2-puolinen kopiointi, -skannaus ja
-faksaus

MFC-J5720DW
TULOSTAA - SKANNAA KOPIOI - FAKSAA

Suuri paperikapasiteetti ja
automaattinen 2-puolinen
kopiointi, skannaus ja
faksaus takaavat yrityksesi
tehokkuuden.

BUSINESS SMART tuotesarja
OMINAISUUKSIEN YLEISKATSAUS
Mobiili- ja verkkoliitännät

Tulostus

Muut ominaisuudet
Kompakti koko
minimoi tarvittavan
pöytätilan

kosketusnäyttö

9,3 cm leveä

tusnäyttö

6,8 cm leveä koske-

USB-muistipaikka

Muistikorttipaikka

50 arkin autom.
okumentinsyöttölaite
(2-puolinen)

35 arkin autom. do-

kumentinsyöttölaite

33600 bit/s

faksimodeemi

14400 bit/s

faksimodeemi

Tulostaa 22 mv-/20

(A4)**

värikuvaa/min

Automaattinen

(A4)

2-puolinen tulostus

Monikäyttöalusta

A3-arkkia)

80 A4-arkkia tai 5

takana (jopa A3)

Ohisyöttö laitteen

2 x 250 arkin paperikasettia (jopa A3)

250 arkin paperikasetti
(jopa A3)

Supervärikasetit
(2400 mv-/1200 värisivua)*

Kiinteä verkkoliitäntä

USB & Wi-Fi

Web/pilvipalveluyhteydet

Cloud PrintTM

AirPrint & Google

mobiilikäyttöön

Brother iPrint&Scan -appsi

MFC-J5320DW

MFC-J5620DW

MFC-J5720DW

Saatavana myös
MFC-J6920DW
Yrityksille suunnattu Business Smart mustesuihkumallistomme tarjoaa A3-tulostuksen, -skannauksen, -kopioinnin ja -faksauksen sekä
alhaiset käyttökustannukset, joustavan paperinkäsittelyn ja mobiili- & pilvipalveluyhteydet. Laitteemme ovat erinomaisia työvälineitä
yrityksille joissa tulostetaan säännöllisesti myös suuria tulosteita.

KUSTANNUSTEHOKAS
* Kasetin kesto mitattu ISO/IEC 24711 mukaan.
** Mitattu ISO/IEC 24734 mukaan.
AirPrint on Apple Inc. rekisteröimä tavaramerkki.

AMMATTIKÄYTTÖÖN

MONIPUOLISET LIITÄNNÄT

INTEGROINTI
MOBIILILAITTEISIIN

SUORITUSKYKYINEN

